
Plán k povinné distanční výuce 

(2.11. -13.11) 

2. ročník 

ROZVRH HODIN: 

PONDĚLÍ AJ MA ČJ PRV 

ÚTERÝ ČJ MA MA HV 

STŘEDA MA ČJ AJ VV/PČ 

ČTVRTEK ČJ PRV MA ZROB 

PÁTEK AJ MA ČJ ČJ 

 

ZPŮSOBY KOMUNIKACE S DĚTMI A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI: 

Online distanční výuka probíhá vždy jednu hodinu a to vždy od 10.00 do 11.00 se 

všemi žáky, kteří jsou schopni se online připojit přes Skype, individuálně pak i přes What´s 

up. Jestliže některý žák, potřebuje individuální pomoc při distanční výuce, vždy je to po 

telefonické domluvě se zákonným zástupcem v dopoledních hodinách mimo čas online 

distanční výuky. 

Našim žákům a jejich rodičům budeme posílat materiály, výuková videa či zadání 

úloh prostřednictvím e-mailů či společného uložiště na webu školy. Jestliže rodiče nemají 

možnost si materiál vytisknout a situace to dovolí, materiál si vyzvednou po telefonické 

domluvě ve škole. Žáci budou především pracovat s učebnicemi, čítankami a pracovními 

sešity, tak abychom zamezili jakéhokoliv styku (osobní předávání materiálů) po dobu povinné 

distanční výuky. 

   

 10:00 – 11:00 

ONLINE HODINA 



                  ROZVRH HODIN 2.A (2.11. –13.11.) 

 

TÝDEN OD 2.11. – 6.11. 

 

     Pondělí 2.11. vyzvedávání sešitů ve škole (8:15 - 12:00 nebo 15:00-16:00) 

                         Úterý 3.11. vyzvedávání sešitů ve škole (7:00 – 11:00) 

 

 

ÚTERÝ 

3.11. 

8:00–11:40 

        

 

        ČJ 

Učebnice str.23/ celá 

cvičení 2 a  

– písemně do ČJ – Š 

Děti přečtou pohádku 

Borovice a splní úkoly 

pod pohádkou na str. 23. 

Děti čtou nahlas. 

 

           MA 

Učebnice str.31 celá 

        (do Mš) 

 

MA 

Učebnice str. 32 celá (do 

MŠ) 

 

PS str.27 celá 

 

             HV 

Děti si dopracují vše, co 

prozatím nestihly. 

Pusťte jim potichu 

relaxační hudbu - na 

youtube je toho mnoho. 

Pokud vše mají, 

odpočívají s poslechem 

 

 

STŘEDA 

4.11. 

8:00-11:40 

MA 

Učebnice str.33/1,2,3 

(do MŠ) 

 

 

ČJ 

Učebnice str.24 celá 

(ústně) 

PS str. 15/5 

Písanka str.15 celá 

AJ 

,,Animals´´ 

 

-  děti doma začnou 

 trénovat názvy zvířat  

 (https://www.helpforenglish.cz/article/

2006072403-easy-animals )  

- slovní zásoba s možností 

poslechu 

 
 

VV/PČ 

Podzimní frotáž- Listy 

rozložte na podložku 

výraznější spodní stranou 

s žilkami nahoru a 

schovejte pod čistý papír. 

Když přejedete plochou 

pastelky přes papír, 

prokreslíte úžasnou 

strukturu listů. 

Nezůstávejte u jedné 

barvy - podzim jich má 

hodně:) 

 

        

      

ČTVRTEK 

            5.11. 

       8:00 – 

11:40 

ČJ 

Učebnice str.25 celá 

cv.2 a – do ČJ-Š (přepsat 

jen ty věty, na které jsme 

odpověděli ANO/NE) 

cv.3 do ČJ-Š 

(poskládej a napiš 4 věty 

do sešitu) 

 PRV 

Učebnice str.10 celá 

(přečíst si nové 

informace o 

listnatých stromech) 

MA 

Učebnice str. 34/1,2,3  

(do MŠ) 

 

ZROB 

 

Děti si přečtou příběh v 

čítance na str. 94 

FILIPŮV POČÍTAČ. 

 

PÁTEK 

6.11. 

8:00–11:40 

 

 

 

 

AJ 

- "posloucháme" 

 https://www.youtube.com/watch

?v=zXEq-QO3xTg 

(dobrovolné 😊) 

zde je 

pexeso procvičování 

zvířat 

 

MA 

PS str.28 celá 

 

 

 

 

      

     ČJ 
Učebnice str. 26/5 a (do 

ČJ-Š) 

Učebnice str.26/6 (do ČJ-

Š, seřaď podle abecedy) 

 

       

                 ČJ 
Učebnice str.26/7,8 (do 

ČJ-Š) 

 

Písanka str.16 celá 

 

  

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.helpforenglish.cz/article/2006072403-easy-animals
https://www.helpforenglish.cz/article/2006072403-easy-animals
https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg
https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_01/games_unit01_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_01/games_unit01_02?cc=cz&selLanguage=cs


TÝDEN OD 9.11. – 13.11. 

 

 

PONDĚLÍ 

9.11. 

8:00–11:40 

 

AJ 
QUIZIZZ - animals - prosím 
děti, aby si zahrály tento kvíz 
(je to forma DÚ. Zahrát do 

13.11. A prosím podepsat se 

celým jménem (nejlépe i 

třída) ať vidím, kdo hrál.) 😊 

 

 

         MA 

Učebnice str.35/1,2 

(do Mš 

 

 

 

 

          ČJ 

Učebnice str.27 

celá (ústně) 

PS str.15/6 

Písanka str. 17 

celá 

 

      PRV 

Pracovní sešit str.11/1 

(můžeš si vzít na pomoc 

učebnici) 

Pracovní sešit str.11/2 

 

 

ÚTERÝ 

10.11. 

8:00–11:40 

        

 

ČJ 

Učebnice str.28/5 (obyčejnou 

tužkou do učebnice, až 

všechna slova najdeš, 

vygumuj) 

Učebnice str.28/6 

(věty přepiš do sešitu ČJ-Š a 

doplň za nimi tečku nebo 

vykřičník) 

 

         MA 

Učebnice str.35/3,4 

 

 

 

 

 

MA 

Učebnice str. 

36/2,3 

(do MŠ) 

PS str. 29 celá 

 

 

 

 

HV 

Děti si dopracují vše, co 

prozatím nestihly. 

Pusťte jim potichu 

relaxační hudbu - na 

youtube je toho mnoho. 

Pokud vše mají, 

odpočívají s poslechem 

 

 

STŘEDA 

11.11. 

8:00-11:40 

 

MA 

Učebnice str.36/4 

Učebnice str.37/2,4,6 (do 

MŠ) 

 

 

 

         

 ČJ 

Učebnice str.28/1 

PS str. 15/7 a 
Čítanka str. 24 a 25 - 
PODZIMNÍ MÓDA. Čtení si 
pouze prohlížejí a říkají v 
čem je toto čtení jiné - 
obrázkové. Dětem řekneme, 
že je to komiks. Je to 
spojení obrázků s 
promluvami hlavních 
postav. Poté komiks děti 
čtou. 

 

AJ 
- procvičujeme 
psaní nových 
slovíček 
(zvířata)  zde 
pracovní list  

 

 

VV/PČ 
Pokud budete moct, 
vyrazte s dětmi na krátkou 
procházku. Během ní 
najděte list, který dítě 
zaujme a jeden podzimní 
plod - žalud, šiška, kaštan 
apod.. Poté položte list a 
plod vedle sebe, dítě si 
vezme jednu pastelku 
(podzimní barva) a zkusí 
nakreslit "zátiší" jednou 
pastelkou 

 

        

      ČTVRTEK 

            12.11. 

       8:00 – 11:40 

 

ČJ 

Učebnice str.29/2 (ústně) 

Učebnice str. 29/3 (do ČJ-Š, 

vymysli 1 větu oznam., 

tázací, rozkazovací, 

přací) 

 

PRV 

 

Pracovní sešit str.11/3 

 

MA 

Učebnice str. 

37/1,3,5 (do MŠ) 

Učebnice 

str.38/1,2 (ústně) 

 

 

 

 

ZROB 

 

Děti dodělávají práci, 

kterou nestihly. Pokud 

mají vše hotové, mohou 

odpočívat nebo 

procvičujte látku, která 

dítěti nešla. 

 

PÁTEK 

13.11. 

8:00–11:40 

AJ 

Hra na procvičení zvířat + 

opakujeme si naučená 

slovíčka zvířat viz odkaz 

(https://www.helpforenglish.cz/article/2006

072403-easy-animals )  

- slovní zásoba s možností 

poslechu 

                 MA 

Učebnice str.38/3,4,5 (do 

MŠ) 

PS str. 30 celá 

 

          ČJ 

Učebnice 

str.29/4 (ústně) 

PS str.16/8 a,b 

         ČJ 

PS str.16/9,10 

Písanka str. 18 celá 

 

https://quizizz.com/join?gc=07332656
https://1drv.ms/b/s!AuTS6v_y4yIblGfh7Kk6VVFBmxuE?e=WjgvNu
https://1drv.ms/b/s!AuTS6v_y4yIblGfh7Kk6VVFBmxuE?e=WjgvNu
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_01/games_unit01_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.helpforenglish.cz/article/2006072403-easy-animals
https://www.helpforenglish.cz/article/2006072403-easy-animals

